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Gevolgen
Art. 1134 BW
Cass. 24 oktober 1990: Een rechter kan geen gerechtelijke expertise meer bevelen, indien partijen
daarvoor reeds zelf een overeenkomst tot minnelijke medische expertise hadden gesloten. De
rechtbank zou de overeenkomst van partijen schenden indien hij een gerechtelijk expert zou
aanstellen
Antwerpen 25 maart 2015
-

-

-

Brandverzekering bij KBC
Conflict tussen KBC en schadelijder over omvang schade na brand
Verzekeringscontract voorziet in dat geval: “Ingeval van onenigheid over het bedrag van de
door één van beide verzekeringen gedekte schade wijzen de betrokken experts een derde
expert aan, met wie ze een college vormen dat bij meerderheid van stemmen beslist. Bij
gebrek aan meerderheid is de mening van de derde expert doorslaggevend. De schattingen
zijn soeverein en onherroepelijk”
Betwisting over beslissing: aanvechtbaarheid?
o Benoeming derde gebeurt op briefpapier KBC: onafhankelijkheid? onpartijdigheid?
o Onvoldoende duidelijke opdracht
o Tegensprekelijkheid
o Motivering
o Voorverslagen
Beslissing blijft behouden: gebrek aan afspraken

Rol verbintenissenrecht
Grote vrijheid voor de partijen = grote verantwoordelijkheid
-

-

-

Termijnen
Formele vereisten
o Horen
o Motiveren
o Voorverslagen
Inhoudelijke maatstaven
o Waarover moet de derde beslissen?
o Hoe moet de derde beslissen? Welke criteria?
Redactie contract bepaalt aanvechtbaarheid. Door een zorgvuldige redactie kunnen partijen
deze risico’s beheersen

Resultaten en suggesties
1. Duidelijke ADR-tendens doortrekken in BW
-

ADR-wetgeving in consumentenrecht (WER)
Modernisering arbitragewet (Ger.W.)
Bemiddeling (Ger.W.)
Beleidsplan minister van Justitie
Collaboratief onderhandelen

2. Efficiënte trajectkeuze (Hoge Raad Justitie 5 maart 2018)
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IV. Rechtsvergelijking
Bepaalde wetgevers hebben extra regels aan het contract gegeven ter versterking rechtszekerheid
Typologie van rechtstelsels:
- Geen extra regels: DCFR, Duitsland, VSA
- Extra regels op procedureel vlak: België, Frankrijk
- Extra regels op materieel vlak: Nederland

België – Frankrijk
Extra regels op procedureel vlak (versterking dading)
-

Art. 2052 eerste lid BW: ‘kracht van gewijsde in hoogste aanleg’
Art. 2052 tweede lid BW:
o uitsluiting wilsgebrek rechtsdwaling als nietigheidsgrond
o uitsluiting benadeling als nietigheidsgrond

Nederland
Sinds 1993: dading  vaststellingsovereenkomst
Art. 7:902 NBW: strijdigheid met dwingend recht tast geldigheid niet aan
-

Verzekeringsrecht
Bepaalde regimes huurrecht
Arbeidsrecht

Uniek in Europa
Afschaffing wordt bepleit (M. Van Zijst, 2001)

Duitsland
Geen extra regels
Gemene verbintenissenrecht volstaat om voldoende rechtszekerheid te bieden
Opvatting zien we ook terug in DCFR (en USA)
Inspiratiebron voor Nederland in ‘93

V. Toepassingen
Sinksenfoor
Feiten:
- ‘Gedempte Zuiderdokken’= gratis parking + kermis
- Bestemming  parkgebied (=/=)
- Overheden Antwerpen passen bestemming aan in ‘Ruimtelijk Uitvoeringsplan Binnenstad’
- Raad voor Vergunningenbetwistingen + Raad van State
- Oude bestemming herleeft  geen parking + kermis
Procedures:
- 19 maart 2013: verzoekschrift Kortgedingrechter
- (6) Buurtbewoners plein willen kermis tegenhouden
- 18 april 2013: beschikking rechter: “geen Sinksenfoor”
- Normale start Sinksenfoor: 28 mei 2013
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Last minute: “onderhandse overeenkomst” 6 mei 2013
o Buurtbewoners laten klacht vallen
o Stad betaalt € 45 000 aan buurtbewoners + andere locatie in de toekomst
Gemeenteraad A’pen bekrachtigde overeenkomst
Tegen bekrachtigingsbeslissing  beroep Raad v State
Auditoraatsverslag 10 maart 2016
Raad van State 10 december 2016
Rechtsvraag: mag een publiekrechtelijke overheid een privaatrechtelijk instrument gebruiken
om vorm te geven aan het stadsbeleid?
o Algemeen belang vs. Privaat belang?
o Klassenjustitie?
‘Sinksenfoor overeenkomst’
o = vaststellingsovereenkomst? Dading?
o Dading als beleidsovereenkomst?
 Privaatrechtelijk instrument geeft publieke bevoegdheden vorm
 “een door de overheid (met een andere overheid of met een particulier)
gesloten overeenkomst tot formulering en/of tenuitvoerlegging van haar
beleid, inhoudelijk dan wel institutioneel, in het algemeen of, meestal, in een
bepaalde sector” (Van Gerven)
Voorwaarden geldigheid:
o Geen strijdigheid met dwingende wetgeving
o Geen miskenning bevoegdheden
o Geen strijdigheid met algemene beginselen
Raad van State (cfr. staatshervorming, art. 144, 2e lid GW): zegt dading geen probleem want
nadien door bevoegde democratische organen bekrachtigd.

Dading met de fiscus
Wederzijdse toegevingen bepalen het voorwerp
Art. 1134 BW: contractvrijheid
Art. 6 BW: grenzen van openbare orde en goede zeden
= voorwerp moet tot de “privaatautonomie” behoren
Grens publiek- en privaatrecht
Kan fiscus toegevingen doen?
- Traditioneel: fiscaal recht = openbare orde  Neen (?): dus dading onmogelijk (?)
- Art. 84 W. BTW
- Art. 219 vierde lid W. Reg.
- Art. 141 vierde lid W. Succ.
- Art. 202/4 vierde lid WDRT
- “…De Minister van Financiën treft met de belastingschuldigen dadingen, voor zover deze niet
leiden tot vrijstelling of vermindering van belasting…”  DUS TOCH?
- Toegevingen  openbare orde
o GEEN dading over rechtskwesties
o WEL dading over louter feitenkwesties
- Artificieel onderscheid: “feit en recht vormen symbiose”
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E.g.: akkoord over hoogte van inkomsten:
o Rb. Brussel 20 maart 2004: feitenkwestie  akkoord is geldig
o Gent 24 januari 2006: rechtskwestie  akkoord is ongeldig
Art. 2052, 2e lid BW: uitsluiting rechtsdwaling
Ratio legis: beëindigen juridische onzekerheden
dading over louter feitelijke onzekerheden
 Niet houdbaar

Verdeling van nalatenschap
Controverse
Gent 2 oktober 2008: “Het antwoord op de vraag of er nog een vordering van vernietiging kan
worden ingesteld tegen een dadingsovereenkomst die een verdeling inhoudt, heeft rechtspraak en
rechtsleer reeds twee eeuwen verdeeld gehouden”
-

-

Cass. 28 januari 2010: “Een vordering tot vernietiging op grond van een benadeling voor
meer dan een vierde (art. 888 BW) is toegelaten tegen een werkelijke dading die een
verdeling inhoudt.”
Cass. 3 april 2017: “Uit de samenhang van de artikelen 887, 888, 2044 en 2052 BW volgt dat
een deelgenoot wegens benadeling van meer dan een vierde kan opkomen tegen een
verdeling die ten onrechte als dading werd gekwalificeerd, maar dat deze mogelijkheid niet
openstaat ten aanzien van een werkelijke dading, namelijk een wederkerige overeenkomst
waarbij de partijen wederzijdse toegevingen doen om de onverdeeldheid te doen ophouden.
Het Hof komt hiermee terug op zijn eerdere rechtspraak.”

116

